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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  PERCEC DANA-ANDREEA 

Adresa  Str. Anton Golopenția nr.10, ap.3, Timișoara, România 

Telefon  0256 592164 (serviciu) 0722741579 (mobil) 

Fax  0256592318 

E-mail  danachetri@email.com; dana.percec@e-uvt.ro 
 

Cetatenia  Română 
 

Data nasterii  14.05.1976 
 

 Sex  F 

 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 Decan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

 

Experienta profesionala 
 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Perioada 

 2015-prezent 

Conf. Abilitat 

Conducere de doctorat în cadrul Școlii doctorale de Științe umaniste și arte (Filologie) la 
Universitatea de Vest din Timișoara 

2012-prezent 

Functia sau postul ocupat  Conferențiar universitar  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predare cursuri de literatură la nivel licență și master, organizare conferințe și workshopuri 

Numele si adresa angajatorului   UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, România 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Principalele activități și 
responsabilități 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Principalele activități și 

responsabilități 
Numele și adresa angajatorului 

 Invățământ superior 
 
 
2012-prezent 
Decan 
Coordonarea activității didactice, de cercetare, de resurse umane din cadrul facultății de Litere, 
Istorie și Teologie, activități de networking în cadrul unor programe de mobilități de tip Erasmus și 
Erasmus + 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Bd. Vasile Pârvan nr.4, 300223 Timișoara 
 
Învățământ superior 
 
2009-2012 
Prodecan 
Coordonarea activității didactice, relația cu studenții și cadrele didactice în Facultatea de Litere, 
Istorie și Teologie, activități de networking în cadrul unor programe de mobilități de tip Erasmus și 
Erasmus + 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara 
Învățământ superior 
 
2005-2012 
Lector universitar 
Predare cursuri de literatură la nivel licență și master 
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Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
Perioada 

Principalele activități sau 
responsabilități 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara 
Învățământ superior 
 
2001-2005 
Predare seminare și cursuri practice de limba engleză, implicare în organizarea unor evenimente cu 
caracter știinșific pentru studenți  
 
 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Bd. Vasile Pârvan nr.4, 300223 Timișoara 

                                            Perioada  Mentionati pe rind fiecare experienta profesionala relevanta, incepind cu cea mai recenta dintre 
acestea.  Eliminati rindul daca este cazul (vezi instructiunile) 

Functia sau postul ocupat  Lector universitar  
Principalele activitati si 

responsabilitati 
  

Numele si adresa angajatorului    
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
  

 

 1999-2001 
 
Preparator universitar 
 
Predare cursuri practice de limba engleză 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, Bd. Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania 
Invățământ superior 
 

 

Educatie si formare 
 

Perioada  2006 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de Doctor 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Filologie, Literatura engleză 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Studii universitare de doctorat 

Perioada  2000 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de Studii Aprofundate 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Studii de anglistică și americanistică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Învățământ superior 

Perioda  1998 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de Licență 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Limba engleză-Limba franceză 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Învățământ superior 

Perioda  1994 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de Bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Limbi moderne 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Colegiul Național Bănățean Timișoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Studii medii 
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 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  Română 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Limba engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba germană   A2  A2  A2  A2  A2  A2 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

 

Competente si abilitati sociale  Sociabilă, comunicativă 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Experiență managerială, de coordonare a activității didactice și profesionale a studenților, de 
organizare a unor evenimente științifice internaționale, în calitate de coordonator secretariat 
conferință British and American Studies (2000-2009), conferința internațională Shakespeare (2011-
prezent)  

 

Competente  si aptitudini tehnice   
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Office 2000 

 

Competente si aptitudini artistice   
 

Alte competente si aptitudini  Muncă de coordonare și muncă în echipă, activități de networking în cadrul unor proiecte (vezi în 
Anexe) 

 

Permis de conducere  Permis de conducere categoria B 
 

Informatii suplimentare   
 

 Anexe  Lista lucrări știintifice 

 
Martie 2016 


